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Skolenyt fro Enghovegârd skole ★ Glodsaxe

67/68 september 1967 »T* 1

FRITIDSUNDERVISNING - et godt tilbud

Når Enghavegård skoles klokke ringer ud efter sidste 
skoletime, får huset ikke lov til at stå tomt ret længe. 
Børnene er selvfølgelig glade for, at skoledagen er forbi. 
De skynder sig hjem med tasken, men mange af dem skal snart 
af sted igen. Hvorhen? - til skolen naturligvis. Nu er det 
den frivillige undervisning, der kalder.

Dette nummer af "SEMINARIESKOLEN” indeholder en række 
gode tilbud til alle skolens piger og drenge - og til hjem
mene. Den 1.oktober begynder fritidsundervisningen på Eng
havegård skole med mange og meget forskellige hold. Sidste 
år var over halvdelén af vore elever med i en eller anden 
form for fritidsbeskæftigelse på skolen. I år håber vi at 
blive endnu flere.

Fritidsundervisningen er ikke bare et spørgsmål om at 
få børnene beskæftiget om eftermiddagen. Børnene lærer gen
nem fritidsundervisningen mange nyttige og interessante 
ting, som vi ikke kan nå at lære dem i skoletiden. Det er 
i sig selv værdifuldt, men mindst lige så vigtigt er det, 
at de får interesse for at bruge deres fritid på en god og 
aktiv måde, og at de selv frivilligt vælger de fag, som de 
vil gå til.

Børge Dybmose

PROGRAM

I KERAMIK Mandag
Vi arbejder i 1er - vi laver smykker, dyr, små vaser 

askebægra3- vi når at få dem brændt og glaseret.
c _ in ovni PÆDAGOGISKE SWDlHMitíüGfru Alice Busch



II SKAK Mandag
Hvis du ikke allerede kan spille skak, kan du hurtigt 

lære det. Det er både en moderne og hyggelig fritidsbe
skæftigelse. Vi deltager i skoleturneringer og skal også 
have kåret en skolemester.
4.- 10. skoleår leder: hr. Pete Rasmussen

III PEDDIGRØR Mandag
En spændende hobby alle fingernemme drenge og piger 

kan være med til« Vi skal lære at flette både sjove og 
nyttige ting af peddigrør, plastikbændler og bast.
3.- 6. skoleår leder: fru Anette Schults

IV HOBBYKLUB A Tirsdag
Vi tegner eg farver, leger med 1er, maler på stof, 

laver legetøj, læser historier, synger og hygger os.
3.-4. skoleår leder: hr. Møller Nielsen

V FOTO Tirsdag
Fotoudstyret er i år blevet udvidet med et smalfilms

apparat. Foruden at fremkalde film og lave billeder i mør
kekammer skal vi også lære at optage, klippe, lave tekster 
og redigere egne film.
7»- 10. skoleår leder: hr. P-H Hartmann

VI BOLDSPIL for drenge . Tirsdag
Her kan alle de boldglade drenge muntre sig med 

håndbold, basket-ball, fodbold mm.
6.- 10. skoleår leder: hr. Mogens liersløv

VII DRAMATIK Tirsdag
Har du lyst til at spille med i årets skolekomedie, 

evt. i mindre stykker^til andre lejligheder, så er det 
dette hold, du skal melde dig til.
7.- 10. skoleår leder: hr. Jens-Erik Kjeldsen



VIII STOFTRYK Onsdag
Stoftryk og stofmaling or en smart og morsom beskæftig 

golse for både drenge og piger. VI fremstiller moderna ting 
til hele familien.
5.- 10. skoleår leder: frk.Marie Louise Bruun

IX MUSIKORIENTERING________ ■ Onsdag
Jazzen er grundlaget for mange af vor tids musikvær

ker. Vi lærer de forskellige stilretninger og deres berøm
teste udøvere at kende. Vi stifter bekendtskab med de for-
skellige instrumenters muligheder.
6.-10. skoleår leder: hr® Jens Erik Kjeldsen

X BOLDSPIL OG PIGEGÏHNASTIK Onsdag
Volleyball, håndbold» høvdingsbold og andre boldspil 

samt forsksllige former for legemsøvelser bl.a. jazz- 
gymnastik.
710. skoleår ' leder: frk. Johnna la Cour

XI BORDTENNIS Onsdag
At bordtennis er et både hurtigt og meget spændende 

spil, vil du hurtigt opdage. Såvel piger som drenge kan 
naturligvis være aed - vi deltager i kommunens storø bord-
tennisturnering.
7.- 10. skoleår leder: hr. P-H Hartmann

XII DRAMATIK Onsdag
Vi har alle sammen prøvet at lege teater hjemme i 

gården eller i stuen, hvem vil lege rigtig teater, denne 
gang henne på skolen? Vi skal klæde os ud, spille alle 
mulige roller og ha'det sjovt.
3.- 6. skoleår leder: hr. Bredahl Jørgensen

Se under hold IV HOBBYKLUB A tirsdag.
XIII HOBBYKLUB B Torsdag

3.- 4. skoleår leder: hr. Møller Nielsen



XIV BORDTENNIS Torsdag
Se under hold XI BORDTENNIS onsdag.

4.- 6. skoleår leder: hr. Ole Kjer

XV NATURKLUB Tredag
I år opretter vi for første gang et naturhold1 som 

bl.a. skat beskæftige sig med tørring ag opsætning af in
sekter, iagttagelse af dyr og planter under mikroskop mm. 
Et tilbud til alle naturinteresserede.
4.- 7. skoleår leder: hr. Ole Kjær

XVI BOLDSPIL for drenge
Se under hold VI BOLDSPIL tirsdag

Fredag

5.- 5. skoleår leder: hr. Karsten Lange

XVII SYKLUB Fredag
Du har her mulighed for under vejledning at sy, strik

ke og brodere mange kønne ting.
3.- 7. skoleår leder: fru Birgit Andersen

XVIII BOLDSPIL OG PIGEGYMNASTIK Fredag
Se under hold X BOLDSPIL OG PIGEGYI4NASTIK onsdag

3.- 6. skoleår leder: fr£. Johnna la Cour

XIX BOGTRYK Fredag
Fritidsundervisningen har nu fået adgang til skolens 

trykkeri. Her får du lært selv at sætte en tekst, blande 
farve og trykke den. Mange spændende opgaver venter på 
dig i trykkeriet.
6.- 10. skoleår leder: hr. Jørgen Solmose

På Enghavegård skole begynder fritidsundervisningen den 
2.oktober og slutter igen den 29.marts 1968.
Indmeldelsesblanketten (sidder i omslaget) udfyldes og 
afleveres til klasselæreren senest
íg£dag_dgn_2^.september P-H Hartmann 

leder af


